
                                                                                               
 

 

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Ventre fremmer følgende 

tilleggsforslag til Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 :  

 

 

ØKONOMI:  

 

1. Ullensaker er i en prekær økonomisk situasjon. Rådmannen bes om å utrede følgende 

inntekts- og sparemuligheter på kort og lang sikt for å imøtekomme situasjonen 

kommunen har havnet i: 

a) Sterkt redusert veksttempo. 

b) Kostnadskutt som ikke går ut over tjenestetilbudet. 

c) Muligheter til å innhente bidrag fra utbyggere for å dekke kommunens behov. 

d) Nåværende og mulige framtidige muligheter for å innhente bidrag fra Oslo 

Lufthavn eller staten til Ullensaker kommune for vår rolle som 

vertskapskommune for landets hovedflyplass. 

 

e) Eiendomsskatt på næringseiendom med tilhørende vurderinger: 

- Inntektspotensial 

- Kostnader ved innføring og ved drift av en slik ordning. 

- Hvilket handlingsrom som finnes for skjerming og skåning av mindre 

virksomheter på grunnlag av omsetning, geografisk beliggenhet og 

virksomhetens karakter.  

- Hvordan en eventuell skatt vil slå ut for ulike typer næringsliv i 

kommunen.  

Rådmannen bes legge frem sin utredning om eiendomsskatt på næringseiendom 

innen 1. april 2020, samt legge opp til en politisk prosess som muliggjør eventuell 

innføring av skatten fra 1.1.2021.  

 

SKOLE OG BARNEHAGE:  

 

2. Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Rådmannen bes 

sørge for at man når lærenormen ved alle skolene i Ullensaker.  

 



3. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en 

trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, samt gi barna omsorg og tilsyn. Det 

bes om en sak der det gjøres rede for dagens innhold og aktiviteter i 

skolefritidsordningen i Ullensaker, samt vurderinger av konsekvenser ved å innlemme 

leksehjelp, kulturskole, organisert idrett og andre former for fritidsaktiviteter i 

ordningen. Saken legges frem for politiske behandling i løpet av 2020. 

 

4. Det bes om en sak om status og muligheter for styrking av rådgivningstjenesten på 

skolene, med et særlig blikk på overgangen til videregående utdanning og yrkesfaglige 

studieretninger. Saken legges frem for Hovedutvalg for skole og barnehage i løpet av 

2020. 

 

5. Det bes om en sak der Rådmannen utreder hvordan en skolematordning kan etableres 

ved alle ungdomsskolene i Ullensaker. Saken fremmes for politisk behandling første 

kvartal 2020. 

 

6. Ullensakerskolen står ovenfor store kapasitetsutfordring i enkelte skolekretser, og i 

årene som kommer må det gjøres investeringer for å avbøte situasjonen. Det bes derfor 

om en sak der det fremmes en Skolebruksplan i løpet av 2020. Planen skal beskriver 

en fremtidig skolestruktur, basert på valide prognoser på skolekretsnivå, og sikre at 

fremtidige skolebygg plasseres strategisk og i takt med boligbyggingen i kommunen. I 

dette arbeides bes det om at man innlemmer alle tidligere utarbeidede planer for 

utvidelse av kapasitet ved eksisterende skoler.  

 

7. Dersom det i arbeidet omtalt i forrige punkt, viser seg at det for Borgen skole 

foreligger gamle planer som det er hensiktsmessig å oppdatere til dagens krav med 

tanke på iverksetting, bes rådmannen starte opp med dette umiddelbart.  

 

8. Jessheim skal oppleve betydelig vekst de kommende årene og det er behov for 

utbygging av en ny stor kommunal barnehage i dette området. Det bes om at det 

fremmes en politisk sak i løpet av første halvår 2020 som synliggjør ulike alternativer 

for en større kommunal barnehage i Jessheim-området. Sambruk med andre 

kommunale formålsbygg bør vurderes.  

 

9. Barnehagen er en viktig arena for lek og for utviklingen av språk og sosiale 

ferdigheter. Det gir barna et bedre utgangspunkt når de skal begynne på skolen. 

Ordningen med gratis kjernetid er viktig for lavinntektsfamilier og bidrar til økt 

integrering. Det bes om en sak i løpet av 2020 om status for bruk av gratis kjernetid i 

Ullensaker og tiltak som kan bidra til at gjøre ordningen bedre kjent.   

 

10. Rådmannen anmodes om å være en sterk pådriver for at bestemmelsene om normene 

for bemanningen og pedagogtetthet i barnehager kontinuerlig oppnås. Det bes om at 

kommunen også følger opp dette arbeidet i de private barnehagene, samt styrker 

tilsynet mot disse.  

  



 

HELSE OG OMSORG:  
 

11. Tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft og kompetanse i helsetjenestene er avgjørende for 

god pleie og behandling. Det bes om en politisk sak i kløpet av 2020 der behovet for 

arbeidskraft i helsetjenesten de kommende årene belyses, samt at det fremmes en plan 

for hvordan Ullensaker kan styrke bemanningen i helsetjenesten og tiltrekke seg 

ansatte med tilstrekkelig kompetanse.  

 

12. Rådmannen bes utrede kostnader med å tilføre 20 nye sykehjemsplasser ved å bygge 

på Kløfta bo- og aktivitetssenter. Utredningen skal foreligge i forbindelse med 

Budsjett 2021.  

 

13. Det bes om at Rådmannen sørger for at Helsestasjonen for ungdom og utekontaktene 

får en kontorplass ved den nye møteplassen for ungdom i kjelleren på Rådhuset. Dette 

vil muliggjøre bedre kontakt mellom ungdom og disse viktige tjenestene.  

 

14. Det bes om en sak i løpet av 2020 som inneholdte tiltak for å styrke det kommunale 

arbeidet med forebygging av selvmord.  

 

15. Rådmannen bes om i forkant av budsjettet for 2021 å synliggjøre konsekvensene og 

mulighetene ved å tilbakeføre helsestasjon på Bakke skole på Kløfta for barn (0-5 år).  

 

16. Sykefraværet i Ullensaker kommune er for høyt. Rådmannen bes om innen utgangen 

av første halvår 2020 å fremme en politisk sak der en belyser årsakene til det høye 

sykefraværet og foreslå konkrete tiltak til hvordan sykefraværet skal reduseres. Det 

bes om at dette arbeidet inkluderer tiltak for å styrke folkehelseperspektivet i all 

kommunal virksomhet og planlegging.  

 

17. Det siste året har det vært en tiltagende bekymring knyttet til negativ utvikling i 

ungdomsmiljøet i Ullensaker, blant annet hva gjelder vold og rus. Rådmannen bes 

fremme en politisk sak innen utgangen av første halvår 2020 der status for 

ungdomsmiljøet i Ullensaker belyses, samt at rådmannen bes komme med konkrete 

tiltak for å styrke forebyggingen blant ungdom. Blant annet bes det om å utrede 

muligheten for å utvide det psykososiale kriseteamet til også å arbeide forebyggende, 

samt se på muligheten for å styrke samarbeidet med nabokommuner som har lyktes i 

sitt forebyggende arbeid.  

 

18. Aktiviteter for beboere ved kommunens institusjoner er helt avgjørende for god 

livskvalitet. Det bes om en sak i løpet av 2020 der rådmannen foreslår tiltak for å 

styrke aktivitet for kommunens institusjonaliserte, blant forslagene som skal utredes er 

en aktivitør koordinatorstilling for PRO-enhetene i kommunen som skal koordinere 

aktiviteter og frivillige, i tillegg bes det utredet hvordan beboere med fast plass på 

sykehjem med demens kan få tilbud om Hjerterommet. 

 



19. Rådmannen bes om å fremme en politisk sak i løpet av første halvår 2020 der 

konsekvensene av å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp utredes. 

Målet er å innføre slik ordning i forbindelse med en tertialrapportering i kalenderåret, 

når saken foreligger.  

 

 

KLIMA OG MILJØ:  

 

20. Klima, miljø og bærekraft skal være et styrende prinsipp for alle Ullensaker 

kommunes virksomheter. Ullensaker skal jobbe mot et mål om å bli CO2 nøytral 

innen 2030. Rådmannen bes derfor om å utarbeide et årlig klimaregnskap, etter modell 

fra Oslo kommune, for å få oversikt over hvordan kommunens virksomhet påvirker 

klima og miljø. I tillegg bes rådmannen i løpet av 2020 starte opp med planlegging av 

et arbeid som kan lede oss frem mot en konkret klimaplan for å nå målene. Arbeidet 

kan gjerne gjøres i samarbeid med våre nabokommuner.  

 

21. Lokal luftforurensing er et økende problem, og skaper helseproblemer for barn og 

voksne med luftveislidelser. Rådmannen anmodes derfor om å utrede en støtteordning 

til innbyggere som bytter til rentbrennende peisovn eller andre fornybare energikilder, 

i områder med høy lokal luftforurensing. 

 

22. Rådmannen anmodes om å utarbeide tiltak for å redusere matsvinn i offentlige 

institusjoner. 

 

ARBEIDSLIV OG NÆRING:  

 

 

23. Ullensaker har for høy andel deltidsstillinger, for høyt sykefravær og for stor bruk av 

eksterne vikarer. Dette er fordyrende for driften og bidrar til dårligere kvalitet i 

tjenestene. Det foreslås derfor å innføre en kommunal vikarpool i samarbeid med 

nabokommuner. Denne vikarpoolen skal ha fast ansatt, kvalifisert personell som kan 

gå inn i tjenestene på kort varsel og bidra ved fravær. Rådmannen bes fremme en 

politisk sak for innføring av kommunal vikarpool i løpet av 2020.  

 

24. Sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet er et økende problem, særlig i enkelte 

bransjer. Gjennom detaljerte og kvalitetssikrede anbudsprosesser skal Ullensaker 

kommune bidra til at seriøse oppdragstilbydere gis reell mulighet til å nå opp i 

anbudsprosesser. Det bes derfor om en sak som skal utgjøre beslutningsgrunnlag for 

innføring av seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser i Ullensaker, etter modell fra 

Oslo og Akershus. Følgende elementer bør inngå i seriøsitetskravene: 

a) I alle offentlige anskaffelser med verdi over kroner 500 000 skal det stilles krav 

om tarifflønn og anstendige arbeidsvilkår i alle leverandørledd, samt 

b) Krav om lærlinger 

c) Krav om faglært kompetanse 



d) Krav om tarifflønn mellom oppdrag 

e) Krav om norskkunnskap for nøkkelpersoner 

f) Tiltak mot sosial dumping og svart økonomi. 

 

25. Administrasjonen bes avklare om det er mulig å arbeide for mer innovative 

anskaffelser gjennom å utvikle kommunens egen kompetanse til å ta i bruk statlige 

støtteordninger, og vurdere bruk av anskaffelseskonsepter som offentlig forsknings- 

og utviklingskontrakt og industriell utviklingskontrakt (OFU/IFU).  Det bes fremmet 

en politisk sak om arbeidet i løpet av 2020.  

 

26. Å styrke lokalt næringsliv er en prioritert politisk oppgave. Det bes fremmet en 

politisk sak i løpet av 2020 der rådmannen redegjør for kommunens bruk av lokalt 

næringsliv i anbudsprosesser og ved anskaffelser, samt at det fremmes forslag til 

hvordan dette kan styrkes. Rådmannen bes blant annet se på muligheten for å utforme 

offentlige anbud på en måte som gjør det mulig for små lokale bedrifter å delta der det 

er hensiktsmessig.  

 

27. Det bes om en sak som viser hvor mange lærlinger Ullensaker kommune har i ulike 

deler av sin virksomhet, samt hvordan kommunen kan finne plass til flere lærlinger i 

egen virksomhet. Saken legges frem for politisk behandling i forkant av 

budsjettprosessen for 2021. 

 

28. Rådmannen bes i løpet av første halvåret i 2020 om å starte arbeidet med å styrke 

flerkulturell kompetanse gjennom det pågående arbeidet med den nasjonale 

barnevernsreformen uten at det påfører kommunen ekstra utgifter. 

«Minoritetskompetanse og relasjonskompetanse i barnevernet» er to anbefalte 

videreutdanninger hos Bufdir, som er særskilt relevante i denne sammenheng.  

 

BY OG STEDSUTVIKLING:  

 

29. Ullensaker skal være en tilgjengelig kommune for alle. Å sikre at alle innbyggere kan 

delta på alle arenaer i kommunen er viktig. Derfor skal kommunen de kommende 

årene øke innsatsen for universell utforming av alle kommunens tjenester, bygg og 

ansvarsområder. Rådmannen bes fremlegge en rapport som viser dagens status og en 

prioritert plan over tiltak for å sikre en god tilgjengelighet i Ullensaker. Arbeidet skal 

gjøres i samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

30. Rådmannen anmodes om å sette i gang planlegging av utvikling i Romsaasparken iht. 

forslaget fra administrasjon og landskapsarkitektene, slik at den kan være klar for 

innbyggernes bruk våren 2023. Rådmannen anmodes samtidig å legge inn nødvendige 

investeringsmidler til prosjektet i fremtidige budsjett. 

 

31. Rådmannen bes sørge for at arbeidet med egne kommunedelplaner for Mogreina og 

Sand igangsettes i løpet av økonomiplanperioden 2020-2023.  

 



32. Rådmannen bes fremme en sak i løpet av 2020 der status for trafikksikkerhet ved 

bygdeveger belyses, samt at det fremmes forslag til tiltak som kan bedre 

trafikksikkerheten, slik som fartsdempere ved gårdstun og annen sårbar bebyggelse. 

 

33. Det iverksettes et innledende arbeid knyttet til å områderegulere område S5 i byplanen 

i løpet av 2020.  

 

34. Det er stor interesse og oppmerksomhet rundt steds- og byutvikling i Ullensaker. 

Hamar kommune har hatt stor suksess med innbyggerinvolvering med sin Bylab. En 

bylab informerer, involverer og aktiviserer innbyggerne, og den kan virke 

konfliktdempende og heve kvaliteten på utviklingen. Rådmannen bes i løpet av 2020 

utrede hvordan et tilsvarende tiltak kan gjennomføres på Jessheim.  

 

35. Rådmannen bes sørge for at fundamentering, tilslutning av strøm, vann og avløp og 

overflateoppussing av kiosken ved Nordbytjernet. Det bes fremmet en sak for politisk 

behandling i løpet av første halvår 2020 om driftsmodell for kiosken. Det forutsettes at 

driften er selvfinansierende.  

 

36. Omdømmebygging for lokalsamfunn dreier seg i stor grad om å utvikle, og å 

synliggjøre gode stedskvaliteter. Og det henger sammen med omstilling. Rådmannen 

oppfordres derfor til å igangsette arbeidet i 2020 med å ta del i Innovasjon Norge sitt 

Omdømmebyggingsverktøy.  

 

37. Det har tidligere vært utarbeidet en plan for parken i Nordkisa, kjent som Kisaparken. 

Parken er ikke ferdigstilt, og rådmannen bes derfor å legge frem en kostnadskalkyle 

for å ferdigstille arbeidet innen utgangen av første halvår 2020.  

 

IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET 

 

38. Rådmannen bes starte et innledende arbeid med tanke på realisering av et helårs 

skianlegg i Randbydalen. Dette arbeidet må løses innenfor eksisterende rammer. 

Arbeidet skal resultere at forhold knyttet til finansiering av investering og drift, 

forhold til grunneiere, mulige veier til realisering, samt andre faktorer av betydning 

legges frem for politisk behandling.  

 

39. Rådmannen bes sørge for at kommunen bidrar til fremdrift i arbeidet med realisering 

av et nasjonalt fotballanlegg på Olaløkka. 

 

 

40. Alle barn må ha mulighet til å delta på sports- og fritidsaktiviteter. Det bes om en sak 

der det fremmes tiltak for å styrke utlånsordningen av gratis sports- og fritidsutstyr for 

barn. Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2020. 

 

 

41. Ullensaker kommune bruker i 2020 1,1 millioner kroner på å hjelpe barn og unge fra 

familier med dårlig økonomi, eller andre særegne forhold, slik at de kan drive med 

idrettsaktiviteter. Ordningen administreres av idrettsrådet, og fungerer svært godt. 



Rådmannen bes før budsjettbehandlingen for 2021 om å undersøke hvordan vi kan få 

til en tilsvarende ordning for barn og unge som vil drive med kulturaktiviteter på 

fritiden.  

 

 

 

LOKALDEMOKRATI:  

 

42. Det er viktig å styrke den politiske styringen og demokratiske kontrollen med 

interkommunale selskaper. Det bes om en sak der kommunens eierskapsmelding skal 

tas opp til ny behandling for å sikre god politisk representasjon i styrer og overordnede 

organer. Saken fremmes i løpet av første halvår 2020. 

 

43. Øke transparens og tillit til kommunens prosesser er svært viktig. Det bes om en sak 

der de ulike aspektene ved å melde Ullensaker kommune inn i Transparency 

International belyses, samt ulike modeller for å opprette et lobbyregister. Saken 

fremmes for politisk behandling i løpet av 2020. 

 

 

 

 

 

 


